توافقنامه سطح خدمت « صدور مجوز فعالیت مرکز میانی تابعه»
 -1مقدمه
مرکز دولتي صدور گواهي الکترونيکي ريشه (که از اين پس به اختصار مرکز دولتي ريشه ناميده ميشود) بر اساس بند «الف» از ماده
« »4آييننامه اجرايي ماده « »32قانون تجارت الکترونيکي (مصوب سال 1382به شماره  /98986ت  31819ه) و طي اولين جلسه
شوراي سياستگذاري گواهي الکترونيکي کشور در تاريخ  1386/7/30مجوز ايجاد ،امضاء و صدور گواهيهاي مياني را دريافت کرده
است .اين مرکز مسؤول تمام ابعاد صدور و مديريت گواهيهاي مياني ،شامل نظارت بر فرآيند ثبتنام ،فرآيند احراز هويت ،فرآيند
صدور گواهيهاي مياني ،انتشار اين گواهيها ،لغو آنها و تجديد کليد ،و تضمين تطابق تمام ابعاد خدمات و عمليات اين مرکز و
زيرساخت مربوط به صدور گواهي مطابق سياستهاي گواهي مرکز ريشه الکترونيکي زيرساخت کليد عمومي کشور و خواستهها و
ضمانتهاي آن سياستها ،ميباشد.
بر اين اساس کليه دستگاههاي اجرايي ه متقاضي راهاندازي يک مرکز صدور گواهي الکترونيکي مياني تابعه در زيرساخت کليد عمومي
کشور که شرايط مندرج در سند «سياستهاي گواهي الکترونيکي زيرساخت کليد عمومي کشور» و «دستورالعمل اجرايي ساماندهي
مراکز صدور گواهي الکترونيکي مياني» -که در وبسايت مرکز دولتي ريشه به آدرس  www.rca.gov.irدر دسترس ميباشند -را
داشته باشند ،مي توانند ضمن ارائه درخواست خود به مرکز دولتي ريشه و طي مراحل مربوطه و ارائه مدارک الزم مجوز راهاندازي
مرکز مياني تابعه خود را از مرکز دولتي ريشه دريافت نمايند.
 -2هدف
هدف از اين توافقنامه سطح خدمات حصول اطمينان از ارائه با کيفيت خدمات به متقاضيان دريافت خدمت و آشنايي کامل متقاضيان
با مسئوليتها و تعهدات هريک از طرفين ميباشد.
 -3مسئولیت
در راستاي ارائه مجوز راهاندازي مرکز مياني تابعه به متقاضيان ،مرکز دولتي ريشه مسئوليتهاي زير را بر عهده دارد:
•

ارائه مشاوره به متقاضيان راهاندازي مرکز مياني تابعه؛

•

بررسي و احراز شرايط الزم و صالحيت متقاضيان؛

•

بررسي و تاييد دستورالعمل اجرايي گواهي الکترونيکي و طرح تجاري متقاضيان ؛

•

بررسي و تأييد اسناد راهاندازي متقاضي؛

•

انجام بازرسي جهت حصول اطمينان از برآورده شدن کليه الزامات توسط متقاضي؛

•

ارائه مجوز مرکز مياني تابعه؛

در راستاي دريافت مجوز راهاندازي مرکز مياني تابعه ،متقاضي مسئوليتهاي زير را بر عهده دارد:
•

انتخاب و توافق با مرکز مياني باالدستي؛

•

تدوين سند دستورالعمل اجراي و طرح تجاري منطبق با سند سياستهاي گواهي الکترونيکي کشور و دستورالعمل اجرايي
مرکز مياني باالدستي؛

•

راهاندازي مرکز داده در مکان مناسب مطابق با الزامات سند سياستهاي گواهي الکترونيکي؛

•

تهيه تجهيزات سختافزاي و نرم افزاري مورد نياز ،مطابق با استانداردها و الزامات زيرساخت کليد عمومي کشور؛

•

تدوين اسناد راهاندازي؛

در راستاي ارائه مجوز راهاندازي مرکز مياني تابعه به متقاضيان ،مرکز مياني باالدستي يک مرکز تابعه مسئوليتهاي زير را بر عهده
دارد:
•

توافق با مرکز مياني تابعه و اعالم آمادگي به مرکز ريشه جهت پذيرش متقاضي بهعنوان يک مرکز مياني تابعه؛

•

تعامل با مرکز دولتي ريشه در طول فرايند ارائه خدمت؛

•

صدور گواهي الکترونيکي مرکز مياني تابعه؛

 -4تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی
•

ارائه مجوز به متقاضيان از سوي مرکز دولتي ريشه مطابق با مصوبات شوراي سياستگذاري گواهي الکترونيکي کشور خواهد
بود.

•

متقاضيان ميبايست درخواست خود را همراه با مدارک و مستندات مربوطه براساس سند «راهنماي تأسيس مراکز صدور
گواهي الکترونيکي مياني» -که در وبسايت مرکز ريشه منتشر شده است -ارائه نمايند.

•

پس از تأييد سند دستورالعمل اجرايي متقاضي توسط مرکز دولتي ريشه ،مرکز دولتي ريشه ليست اسناد راهاندازي مرکز
مياني به همراه راهنماي تدوين اين اسناد را در اختيار متقاضي قرار ميدهد.

•

پس از تأييد سند دستورالعمل اجرايي متقاضي توسط مرکز دولتي ريشه ،متقاضي ميبايست حداکثر طي مدت شش ماه
نسبت به تدوين اسناد راهاندازي خود مطابق با ليست ارائه شده توسط مرکز دولتي ريشه و اخذ تأييديه اسناد از مرکز
دولتي ريشه اقدام نمايد.

•

در طول مدت ارائه خدمت به متقاضي ،در صورت وجود هرگونه مشکل ،ابهام و يا موارد ديگر ،متقاضي ميتواند از طريق
تماس تلفني که اطالعات آن در وبسايت مرکز دولتي ريشه موجود ميباشد با کارشناسان ارتباط برقرار نمايند.

 -5هزینه ها و پرداخت
اين خدمت به صورت رايگان ارائه ميشود.
 -6دوره عملکرد
مادامي که نسخه جديد اين توافقنامه منتشر نشده است ،اين توافقنامه معتبر ميباشد.

